MARIJINO VNEBOVZETJE

(15.08.2021)

OBLJUBA POVELIČANJA VELJA TUDI ZA NAS Lk 1,39–56

OD 15. DO 22. AVGUSTA 2021 (33 - 2021)
830 Gradišče
15.08.2021
10h cerkev
PON. sv. Rok
1930 cerkev
TOR. sv. Hijacint
1930 cerkev
SRD. sv. Helena
1930 cerkev
ČET. sv. Ludvik
1930 cerkev
PET. sv. Bernard
1930 cerkev
SOB. sv. Sidonij
1930 cerkev
NED. 21. NED. m.l. 830 Gradišče
22.08.2021
10h cerkev
- Skrb za cerkev: Merljaki
NED.

M. VNEBOVZETJE

V zahvalo za zdravje
Za župnijsko skupnost
+Jožef Ušaj (10. oblet.)
Po namenu Kobal, Lukežiči 32
+Jakob Primožič, R. Podkraj 24
Za +iz družine Vidmar, Oševljek 10
V dober namen: za srečno zadnjo uro
+Irena Martinuč, Martinuči
Za +iz družine Kobal in Rakušček, Oš. 3/C

Za župnijsko skupnost

- MARIJINO VNEBOZETJE: po maši bo po starem običaju blagoslov cvetja,
dišavnic in zelišč. Darujmo v blagoslov tudi cvetje naše vere in zaupanja v
Marijino priprošnjo.
Na ta praznik v domači župnijski cerkvi ali v katerikoli romarski Marijini
cerkvi obnovimo izročitev Božji Materi Mariji.
- LIKOVNA KOLONIJA UMETNIKI ZA KARITAS: na Sinjem Vrhu od 16. do 20. 8. V
četrtek, 19.8., je DAN ODPRTIH VRAT. Namenjen je vsem - darovalcem in
obiskovalcem. Sklep dneva odprtih vrat bo ob 17. uri s kulturnim programom.
- OKROŽNICA CERKEV IZ EVHARISTIJE, papež Janez Pavel II.
Iz Uvoda:
Cerkev živi iz evharistije. Ta resnica ne izraža le
vsakdanje izkušnje vere, ampak je v njej zgoščeno bistvo
skrivnosti Cerkve. Na mnogotere načine Cerkev z
veseljem doživlja, kako se nenehno uresničuje obljuba:
»Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). V
sveti evharistiji se, po spremenjenju kruha in vina v
Gospodovo telo in kri, z edinstveno močjo veseli te
navzočnosti. Odkar je Cerkev, ljudstvo nove zaveze, na binkošti začela svoje
romanje proti nebeški domovini, Božji zakrament nenehno zaznamuje njene dni
in jih napolnjuje z neomajnim upanjem.

Praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren,
kakor je med nami še bolj poznan, je zelo močno
vstopil med resnice naše vere in ji dal močan pečat.
Množice do zadnjega kotička napolnijo Marijine
božje poti in druga svetišča. Kristjani smo namreč
ob praznovanju Marijine poveličanosti v nebeški
slavi polni veselja, polni prekipevajoče radosti, ki jo
moramo izraziti v romanju, v petju Marijinih pesmi in v zahvaljevanju Bogu, ki tako
čudovito skrbi za vse, ki se njemu izročajo. Prepevamo Mariji in slavimo Boga
Očeta, da je na Božji materi že uresničil Jezusovo obljubo, da je v hiši njegovega
Očeta veliko bivališč in da bo zopet prišel in nas k sebi vzel, da bomo tudi mi tam,
kjer je on. Zato danes naše oči napolnjuje podoba žene, ki je ogrnjena s soncem,
pod njenimi nogami je mesec, na njeni glavi pa je venec iz dvanajstih zvezd. Žena
je odeta v lepoto, žena je polna svetlobe. Poveličanost te žene, poveličanost Božje
matere Marije je izpolnitev Božjih obljub.
Obenem pa smo kristjani ob današnjem praznovanju polni veselja tudi zaradi
tega, ker se v svoji veri zavedamo, da je Marija samo prva predstavnica človeškega
rodu, ki je deležna polnosti bivanja v nebeški slavi, ki je poveličana. Obljuba
poveličanja velja tudi za vse nas. Tudi nas vse bo Jezus sam odvedel v Očetovo
hišo. Ko se torej danes oziramo v Marijo in jo slavimo kot poveličano nad vsa
nebesa, se oziramo tudi v svojo prihodnost. Tudi mi smo po Božji dobroti ustvarjeni
za poveličanost, tudi mi smo po Jezusovi ljubezni odrešeni in poklicani v svetlobo,
v luč, v kakršni že prebiva Marija. In to upanje je močnejše od vsega, kar nam more
življenje postaviti na pot. Upanje, ki živi iz Jezusovega trpljenja in vstajenja, upanje,
ki se hrani iz Marijine nebeške slave, je močnejše tudi od smrti same. In zato je
tako neuničljivo, je nezlomljivo. Bratje in sestre, bodimo ljudje upanja, bodimo ljudje
prihodnosti, zagotovilo poveličanosti človeškega življenja ohranjajmo živo v sebi.
Po: S. Zore, nadškof, Brezje 2015

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali mail: marko.kos@rkc.si
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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